
Uchwała Nr 905/ 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 7 sierpnia 2015 r. 

 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

 

Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje:  

 

§ 1 
Upoważnia się Panią Sylwię Wójcik – Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Panią Katarzynę Trzaskę Zastępcę Dyrektora Departamentu 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego do jednoosobowego działania w zakresie: 

a) składania oświadczeń wobec beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczących wyników oceny,  

b) ogłaszania informacji o zawieszeniu/odwieszeniu konkursu, 

c) podejmowania decyzji o przedłużeniu terminu zawierania umów o dofinansowanie 

projektów,  

d) zawierania umów w ramach realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, 

e) aneksowania oraz dokonywania innych zmian dotyczących umów Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

f) zatwierdzania wniosków beneficjentów o płatność pod względem formalnym  

i merytorycznym, 

g) udzielania upoważnień do kontroli na miejscu realizacji projektów dofinansowanych  

ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

h) podejmowania decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnych projektów 

dofinansowanych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 i udzielenia upoważnień do kontroli doraźnych w tym zakresie, 

i) podejmowania decyzji o przeprowadzeniu wizyt monitorujących projektów w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

j) wydawania zaleceń pokontrolnych i zaleceń po wizytach monitorujących, 

k) podejmowania decyzji w sprawie nałożenia korekty finansowej oraz określania jej 

wysokości zgodnie z zapisami dokumentu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane  

z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE, 

l) zatwierdzania korespondencji i dokumentów dotyczących projektów realizowanych w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, m. in. 

w zakresie wstępnej procedury odzyskiwania środków od beneficjentów, 

m) innych czynności wynikających z Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej 

 

§ 2 
Upoważnia się Panią Sylwię Wójcik – Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego do jednoosobowego działania w zakresie: 

a) podpisywania umów zawieranych z ekspertami oceniającymi projekty w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 



b) podpisywania umów na sporządzanie ekspertyz zewnętrznych dla projektów trudnych  

w ocenie, 

c) zatwierdzenia listy projektów po ocenie formalnej na etapie preselekcji oraz oceny 

właściwej, 

d) ustalania i zatwierdzania składu Komisji Oceny Projektów oraz organizacji ich pracy, 

e) zatwierdzania listy projektów po ocenie strategicznej i merytorycznej, 

f) podejmowania decyzji o przedłużeniu terminu oceny formalnej, strategicznej  

i merytorycznej projektów,  

g) rozwiązywania umów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020,  

h) podpisywania zapytań ofertowych oraz zamówień i umów w zakresie realizacji 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

§ 3 

1. W przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego czynności określone w § 2 wykonuje Pani Katarzyna Trzaska – Zastępca 

Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (ZD 2). 

 

§ 4 
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1 i § 2, 

wymagana jest zgoda w formie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

                                                                   § 5 

Uchyla się Uchwałę Nr 160/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 

2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 905 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 7 sierpnia 2015 r.  

 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

W związku z zatwierdzeniem 31 marca br. Regulaminu Organizacyjnego Departamentu 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu konieczne jest podjęcie Uchwały.  

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


